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Vuosi 2012 on alkanut kotimaassa suhteellisen rauhallisesti.  

Edellisvuoden traaginen perheväkivallan tapaus Hakunilassa tosin varjostaa vielä 

vuodenvaihdetta täällä Vantaalla. Surmansa saivat äiti ja kaksi pientä tytärtä perheen isän 

selviydyttyä vammoistaan. Taustalla tähänkin veritekoon vaikuttivat sosiaaliset syyt.  

Loppuvuoden myrskyjen tuhoja korjataan vielä ja sähköttä on vuoden alussa vielä n.12 000 

vakituisessa asuinkäytössä olevaa kotitaloutta. Sähköyhtiöiden ja hätäkeskusten toiminnassa 

on ilmennyt vakavia puutteita joihin nyt on viipymättä puututtava. 

Katastrofin kohdatessa tiedotus tulisi hoitaa ongelma-alueille mahdollisimman hyvin niin että 

hätäkeskus ei tukkeutuisi kyselyistä jotka eivät sinne kuulu ja oikeasti hädässä olevat saisivat 

apua. 

Hätäkeskusten lakkauttaminen ja yhdistäminen edellisen sisäministerin toimesta viime 

hallituskaudella tulisi ottaa uudelleen kriittiseen tarkasteluun.  

 

Tasavallan presidentti Tarja Halonen piti viimeisen Uuden Vuoden puheensa 12 vuoden 

presidenttikautensa päätteeksi. Tuttuun tapaansa Halonen käsitteli puheessa syrjäytymisen ja 

nuorisotyöttömyyden ehkäisemistä. Demokratian ja ihmisoikeuksien tärkeyttä, suvaitsevuutta 

erilaisuutta ja eri kansanryhmiä sekä vähemmistöjä kohtaan. Tuloerojen kasvu lisää 

eriarvoistumista ja lisää perheissä mm.lapsiköyhyyttä. 

Perinnöksi tulevalle presidentille hän jätti hyvät suhteet naapurimaihin sekä yhteistyön 

lukuisten kansainvälisten yhteisöjen kanssa. 

Valitaan siis viisaasti Suomelle osaava ja tavallisenkin pienituloisen ihmisen pärjäämisestä 

välittävä presidentti. Tasa - arvoa ja inhimillisyyttä korostava valtionpäämies. 

Tällainen on myös Demarinaisten mielestä Paavo Lipponen.  

 

Edellistä vuotta leimasivat eduskuntavaalit ja vaikeat hallitusneuvottelut.  

Perussuomalaiset saivat vaalijytkyn mutta eivät halunneet hallitukseen joka joutuisi 

vaikeiden päätösten eteen etenkin pahoin velkaantuneiden Eu- maiden ja euron pelastamisen 

vuoksi. 

Pääministeri Jyrki Katainen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ovat joutuneet 

kantamaan vastuuta Suomen sitoumuksista Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista 

valtiontakauksista. Vakuuksia takauksille on yksin vaikea saada kun Saksa ja Ranska niitä 

vastustavat. 

Kohtalaisesti on kuitenkin onnistuttu tähän asti mutta vaikeita päätöksiä on edelleen tiedossa. 

Suomessakin talouskasvu hiipuu ja se aiheuttaa väistämättä hallituksessa kovia paineita 

veron korotuksiin ja säästöihin. Kokoomukselle se on kaikkein helpointa ja Demareille sekä 

Vasemmistoliitolle vaikeinta. Kokoomus kun ei halua koskea palkkaveroon eikä 

yritysveroihin vaan lisätä välillisiä tasaveroja ja säästää sosiaalikuluista. 

Uuteen Yle- veroon sentään saatiin jonkinmoinen progressio vaikka siitä syntyikin taas uusi 

jatkuvasti korotettava vero. 

Asuinkiinteistöjen verotukseen ei sen sijaan vastaavaa tuloihin perustuvaa maksujärjestelmää 

ole vieläkään saatu. 

Työmarkkinat saatiin rauhoitettua raamisopimuksella joka on voimassa kaksi vuotta. Siitä 

jäävät toivottavasti elämään työoloihin ja työsuhteisiin saadut parannukset. 

Vuorotteluvapaan korvausten jatkuminen entisellään on tärkeää työpaikoilla ikäohjelmien ja 

työssä pidempään jaksamisen kannalta Työllistävä vaikutusta ei pidä myöskään unohtaa. 
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Valviran saattaminen ajantasalle luotettavana valvontaviranomaisena ja vanhuspalvelulain 

aikaan saamiseksi vanhusten turvaksi on peruspalveluministeri Maria Guzenina - Richardson 

puuttunut päättäväisesti. Henkilömitoitukset vanhuspalveluissa tulee saada kirjattua lakiin. 

Itellan postitoimistojen lakkautukset, pankkien palvelujen karsinta sekä terveyspalvelujen 

keskittäminen ja joissain kunnissa kokonaan ulkoistaminen ovat vaikeuttaneet vanhusten, 

lapsiperheiden ja autottomien ihmisten elämää kohtuuttomasti. Tähän pitäisi puuttua ennen 

kuin on liian myöhäistä 

Veron korotuksia tulee vuoden alussa jo eivätkä talousnäkymät parane. Onneksi suomalaiset 

ovat sisukasta kansaa ja tottuneet selviytymään vaikeuksista. 

”Joten rohkeutta suomalaiset ”erään tunnetun valtiomiehen sanoin. 

Hyvää vuotta 2012.. 

 

Tarja Eklund 

puheenjohtaja. 

 


